Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i
12/18), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
(„Narodne novine“, broj 3/17) i članka 46. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine
Selca“, broj 3/13), Načelnik Općine Selca, dana 2. srpnja 2018. godine, donio je

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
I.Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Konopice
Članak 1.
Općina Selca je donijela Odluku o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Konopice („Službeni glasnik Općine Selca“, broj 5/15). Izrada I. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Konopice (u daljnjem tekstu ID UPU) se temelji na Odluci o
izradi objavljenoj u „Službenom glasniku Općine Selca“, broj 05/18.
Općina Selca je u postupku donošenja Odluke o izradi ID UPU-a od nadležnog tijela,
Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Županije
splitsko- dalmatinske zatražila mišljenje o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš,
odnosno potrebi provedbe ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Upravni odjel iz stavka 2. se očitovao dopisom Klasa 351-02/18-02/0033; Urbroj
2181/1-10/07-18-0002 od 30.05.2018.) u kojem se navodi da je „za I. lzmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja Konopice potrebno provesti postupak ocjene o potrebi
strateške procjene utjecaja plana na okoliš“.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš ID UPU-a (u daljnjem tekstu: Odluka).
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za ID UPU-a provodi
Općina Selca u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu
infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, sukladno Zakonu o zaštiti
okoliša i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.
Članak 2.
Nositelj izrade I.Izmjena i dopuna UPU-a i provođenja postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Selca.
Članak 3.
Razlozi izrade ID UPU-a određeni su Odlukom o izradi i glase:
„Općina Selca je tijekom provedbe Urbanističkog plana uređenja Konopice utvrdila da
rješavanje imovinsko pravnih odnosa za dio planskih rješenja prometne i komunalne
infrastrukture može predstavljati dugotrajan proces (otkupi i/ili izvlaštenje nekretnina na trasi i
u koridoru dijela planiranih prometnica i trafo stanice).
Analizom mogućih alternativnih rješenja je utvrđena mogućnost prihvatljivijeg
pozicioniranja navedenih zahvata u odnosu na mogućnost rješavanja imovinskih odnosa, a
time i stvaranje pretpostavki za realizaciju tih zahvata, ali i zahvata pojedinih gospodarskih
subjekata, do kojih je nužno osigurati pristup i priključke na komunalnu infrastrukturu.

Radi toga je nužno provesti postupak izmjena i dopuna UPU-a.“
Članak 4.
Ciljevi i programska polazišta ID UPU-a određeni su Odlukom o izradi i glase:
„Osnovni cilj I. Izmjene i dopune UPU-a je omogućavanje gradnje planiranih
gospodarskih sadržaja, s prethodnim rješavanjem prometnih i komunalnih infrastrukturnih
sadržaja, kao preduvjetom za ishođenje akata kojima se odobrava gradnja u poslovnoj zoni.
Izmjenama UPU-a će se izvršiti:
- promjena trase dijela prometnih površina u obuhvatu, te sukladno tome redefiniranje
obuhvata pojedinih prostornih cjelina u zoni,
- redefiniranje pozicije trafostanica, te po potrebi
- izvršiti ostala usklađenja UPU-a s odredbama PPUO-a, zakonskih propisa i zahtjeva
javno pravnih tijela.“
Članak 5.
ID UPU-a će se izraditi u tekstualnom i grafičkom dijelu za područja unutar granica
obuhvata određenih Odlukom o donošenju UPU-a Konopice (Službeni glasnik Općine Selca
broj 05/15).
Članak 6.
Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš, temeljit će se na odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13,
153/13, 78/15 i 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na
okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) i odredbama
posebnih propisa iz područja iz kojeg se ID UPU-a donose i to slijedećim redoslijedom
provedbe:
-Općina Selca, sukladno obvezi iz članka 29. stavak 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja
strategije, plana i programa na okoliš („Za strategije, planove i programe kojima se određuje
uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i
programa za koje je Zakonom određena obveza strateške procjene, provodi se postupak
ocjene o potrebi strateške procjene“) započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene
utjecaja na okoliš ID UPU-a donošenjem ove Odluke.
-Općina pribavlja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u
članku 7. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja Općina dostavlja zahtjev za davanje
mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.
-Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja ID UPU-a na okoliš, iz
Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, tijela
i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana
zaprimanja zahtjeva dostavljaju Općini.
-Ako Općina ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja tijelu i/ili osobi koja je
dostavila mišljenje iz prethodnog stavka ovog članka.
-Prije donošenja odluke o postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Općina
potvrđuje da za Izmjene i dopune UPU-a koji je u izradi „jest potrebno“ ili „nije potrebno“
provesti postupak strateške procjene, Općina je dužna o provedenom postupku ocjene

pribaviti mišljenje Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za komunalne poslove,
komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša, pri čemu je dužna dostaviti prijedlog odluke i
cjelovitu
dokumentaciju
o
provedenom
postupku
ocjene.
-Ako se u postupku ocjene utvrdi da ID UPU-a imaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš,
donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog
kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe.
-Ako se u postupku ocjene utvrdi da ID UPU-a nemaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš,
donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati
osnovne podatke o ID UPU-a i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno
provesti stratešku procjenu.
-O odluci da nije potrebno provesti stratešku procjenuOpćina informira javnost sukladno
Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti
u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08).
Članak 7.
U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za ID UPU-a
prema ovoj Odluci sudjelovat će tijela i osobe:
-

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
- Hrvatske vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova,
21000 Split, Vukovarska 35
- Županija splitsko- dalmatinska,
Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša,
21000 Split, Ulica Domovinskog rata 2
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.
Klasa: 350-02/18-01/0016
Urbroj: 2104/07-02-01/18-01
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